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Information till registrerade i Distrikt Jämtland/Härjedalen 
 

Som Distrikt inom Fysioterapeuterna verkar vi som din närmaste fackliga organisation. 

 

Medlemmar 

Vi behöver uppgift om ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetsplats och titel för att 

kunna agera som stöd enligt våra stadgar.  

 

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att kunna hålla årsmöten, informera dig om 

fackliga aktiviteter, kommunicera inför löneöversyn och erbjuda dig olika medlemsförmåner. 

 

Vi har också viss förhandlingsverksamhet, vilket kan vara samverkan med arbetsgivaren eller i 

förhandlingar för enskild medlem. För att veta vilka vi ska förhandla för behöver vi också veta 

vilka som är medlemmar i vårt Distrikt. Vid lönerevision så får vi information om din gamla 

och nya lön. Denna information använder vi för att följa upp utfallet mot löneavtalet.  

 

Behandlingen av dina uppgifter grundar sig på vår rätt att behandla uppgifter om medlemmar. 

 

Förtroendevalda 

Vi har också information om vilka uppdrag som finns inom vårt Distrikt. Detta behöver vi för 

att kunna fullgöra vårt uppdrag som facklig organisation. Information om ditt fackliga uppdrag 

kommer att presenteras lokalt för att medlemmar såväl som potentiella medlemmar ska veta 

vem de kan prata med om fackliga frågor.  

 

Icke-medlemmar 

Det händer att vi får reda på vilka som är nyanställda och den informationen kan vi använda för 

att kontakta dig för att diskutera fackliga frågor. Vi kan också få information om en person som 

varit på ett fackligt evenemang och visat intresse för fackliga frågor. Vi kan då använda den 

informationen för att kontakta dig. 

 

Vi lutar åt en intresseavvägning när vi behandlar dina uppgifter utifrån detta ändamål. Vill du 

inte ha ytterligare kontakter med Distriktet så kommer vi att radera dina kontaktuppgifter. 

 

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade. Du har också rätt att få reda på hur vi behandlar 

dina personuppgifter. Kontakta Distriktets ordförande för att utöva dina rättigheter. 

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa det på www.datainspektionen.se. Om du 

anser att Distriktet behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du också kontakta 

dataskyddsombudet som du når på dataskyddsombud@saco.se.  
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